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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…../2013. (……..) önkormányzati rendelet-tervezete  

a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló                 

14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról*  

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Pápa városban biztosítható személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendeletének  (a továbbiakban: Rendelet) 

2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások: 

a) étkeztetés, 

b) házi segítségnyújtás, 

c) családsegítés, 

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

e) támogató szolgáltatás, 

f) nappali ellátás: 

fa) idősek klubja, 

fb) fogyatékosok nappali intézménye.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(6)  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. július 1-től 2013. december 31-ig 

tartó időszakban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatósággal kötött feladat-ellátási megállapodás alapján biztosítja Pápa Város 

Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének Gondozási Központja útján.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a 3-4. melléklete helyébe a 2-3. melléklet, a 13. 

melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

4. § 

 

Ez a rendelet 2013. július 2-án lép hatályba. 

 

 

 Pápa, 2013. június 20. 

 

        Dr. Áldozó Tamás        Kanozsainé dr. Pék Mária  

            polgármester           jegyző 
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(*  A normál betűvel szedett szövegrészek a jelenleg hatályos rendelet szövegét, a dőlt betűvel szedett szövegrészek 

a javasolt módosításokat, a vastagon szedett szövegrészek a jogszabályok rendelkezéseit tartalmazzák.) 

 

 

                                                       

 1. melléklet a …./2013.(..…..) önkormányzati rendelethez 

 

 

„1. melléklet a 14/2011.(V.30.) önkormányzati rendelethez 

 

Az intézmény megnevezése: _____________________ 

 

 

 

 

Jelentés  

az intézményi elhelyezés …..….év .…………havi forgalmáról, a férőhely kihasználtságról, továbbá  

a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások igénybevételéről 

 

Sor

sz. 
Ellátási forma megnevezése 

Ellátottak száma /fő/  

Engedélyezett 

férőhely 

Előző 

havi 

záró 

létszám 

Gondozásból kikerült Gondozásba 

vettek 

/átköltözött/ 

Tárgy hó 

utolsó 

napján 

ellátottak 

Havi 

átlagos 

ellátotti 

létszám 

Várakozók 

száma 
Meghalt 

Kilépett 

/átköltözött/ 

1. 

 

 

 

 

 

 

Idősek Otthona Barát u. 3. 
        

Idősek Otthona Barát u. 4-6.         

Idősek Otthona Teveli út 3. 
 

        

Idősek Otthona Vörösmarty u. 12.         

Idősek Otthona összesen: 
        

2. 
Időskorúak Gondozóháza 

               

3. 

Hajléktalan Személyek Átmeneti 

Szállása                

4. 

Nappali ellátás  

Idősek Klubja                

5. 

Nappali ellátás 

Fogyatékosok Nappali Intézménye                

6. 
Étkeztetés 

                

7. 

Étkeztetés 

házhoz szállítással                 

8. 
Házi segítségnyújtás 

                

9. 

Jelzőrendszeres  

házi segítségnyújtás         

10. Támogató szolgáltatás                 

  

 

Összesen: 

                 

 

 

    Pápa, …………………………………………..                      …………………………………..                                                                                                                    

                                                                                                                                        intézményvezető” 



4 

 

                     

 

 

 

 

2. melléklet a  …./2013. (…..)  önkormányzati rendelethez  

 

„3. melléklet a 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelethez 

 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK 

 

I. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 

Székhely: 8500 Pápa, Barát u. 9. 

Telefon: 89/313-433 

 

Gondozási Központ 

ellátottak előtt nyitva álló helyiség: 8500 Pápa, Barát u. 7. 

Telefon: 89/313-423 

szolgáltatások:  a) étkeztetés  

 b) házi segítségnyújtás, 

 c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 d) támogató szolgáltatás 

 

ellátottak előtt nyitva álló helyiség: 8500 Pápa, Barát u. 11. 

Telefon: 89/318-046 

szolgáltatás:        e) családsegítés 

 

Nappali ellátást nyújtó intézmények: 

       

Idősek Klubja  

Telephely: 8500 Pápa, Barát u. 4-6. 

Telefonszám: 89/313-183 

 

Fogyatékosok Nappali Intézménye 

Telephely 8500 Pápa, Komáromi u. 14. 

Telefonszám: 89/313-675 

 

II. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK 

 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 

      

Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása 

Telephely: 8500 Pápa, Arany J. u. 4. 

Telefonszám: 89/313-423 

 

Időskorúak Gondozóháza 

Telephely: 8500 Pápa, Barát u. 4-6. 

Telefonszám: 89/313-183 
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Ápolást, gondozást nyújtó intézmények 

 

 

Idősek Otthona telephelyei: 

 

8500 Pápa, Barát u. 3.  

Telefonszám: 89/313-433, 89/511-256 

 

8500 Pápa, Barát u. 4-6.  

Telefonszám: 89/313-433, 89/511-242 

 

8500 Pápa, Vörösmarty u. 12.  

Telefonszám: 89/313-136, 89/511-351 

 

8500 Pápa, Teveli út 3.  

Telefonszám: 89/324-893 

 

 

III. GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK 

 

Ellátottak előtt nyitva álló helyiség: 8500 Pápa, Barát u. 11. 

Telefonszám: 89/313-607 

szolgáltatás: a) gyermekjóléti szolgáltatás 

 

Gyermekek átmeneti gondozása: 

      

Kánaán-Ház Anya- és Leányotthon (Családok Átmeneti Otthona) ellátási szerződés alapján 

Telephely: 8500 Pápa, Csatorna u. 8. 

Telefonszám: 89/778-222 

 

Gyermekek napközbeni ellátása 

      

Bóbita Bölcsőde 

Székhely: 8500 Pápa, Tókert u. 11. 

Telefonszám: 89/313-266 

egyéb szolgáltatások: - időszakos gyermekfelügyelet 

 

 

Fenyveserdő Bölcsőde 

Székhely: 8500 Pápa, Vajda P. ltp. 

Telefonszám: 89/313-323 

 

Napsugár Bölcsőde 

Székhely: 8500 Pápa, Képző 1. 

Telefonszám: 89/313-246”
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3. melléklet a …../2013.(……) önkormányzati rendelethez  
 

„4. melléklet a 14/2011.(V.30.) önkormányzati rendelethez  

 

A szociális alapszolgáltatások – kivéve a nappali ellátást – intézményi térítési díjai 

 

 A B C  D E 

 

1. 

 

ÉTKEZTETÉS 

 

 

Önköltség 

forint/nap 

Központi költségvetési 

támogatás 

forint/nap 

Önköltség és a központi 

költségvetési támogatás 

különbözete 

forint/nap 

Intézményi térítési 

díj forint/nap 

(áfát tartalmaz) 

2. Étkeztetés 605 221 384 380 

3. Étel kiszállítása 135 0 135 135 

4. Étkeztetés kiszállítással 740 221 519 515 

 

5. 

 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 

 

Önköltség 

forint/fő/óra 

Központi költségvetési 

támogatás 

forint/fő/óra 

Önköltség és a központi 

költségvetési támogatás 

különbözete 

forint/fő/óra 

Intézményi térítési 

díj  

forint/nap/óra 

6. Házi segítségnyújtás 1250 72 1178 680 

 

7. 

 

JELZŐRENDSZERES HÁZI 

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 

 

Önköltség 

forint/nap 

Feladategységenként 

kapott támogatás 

forint/nap 

Önköltség és 

feladategységként kapott 

támogatás különbözete 

forint/nap 

Intézményi térítési 

díj  

forint/nap/készülék 

8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 87 77 10 0 

 

9. 

 

TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS 

 

 

Önköltség 

forint/feladategység 

Feladategységenként 

kapott támogatás 

forint/feladategység 

Önköltség és 

feladategységenként 

kapott támogatás 

különbözete 

forint/feladategység 

 

Intézményi térítési 

díj 

10. Személyi segítés  

 

3193 

 

 

2670 

 

 

523 

365 forint/óra 

11.                Eseti személyi szállítás 130 forint/km 

12. Rendszeres személyi szállítás  80 forint/km 

„ 
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                               4. melléklet a …../2013.(……) önkormányzati rendelethez  

 

 

 

„13. melléklet a 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

A szociálisan nem rászoruló személyek által fizetendő személyi térítési díj  

 

  

  A B 

 
  1. Támogató szolgáltatás személyi segítés 3 190 forint/óra 

  

2. 

 

Támogató szolgáltatás eseti személyi szállítás    155 forint/km 

 
3. Támogató szolgáltatás rendszeres személyi szállítás    155 forint/km 

 
4.    Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 85 forint/nap/készülék 

                „ 
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Általános indokolás 

 

 

 

Pápa Város Önkormányzata az Egyesített Szociális Intézmény Gondozása Központja útján 

biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 65. §-a szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 

 

A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal 

összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. 

törvény 17. § (3) bekezdése alapján 2013. július 1. napjától a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás biztosítása állami feladat. 
 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) Kormányrendelet 

4/A. §-a szerint – amely 2013. július 1-jén lép hatályba – a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást a Főigazgatóság biztosítja az Szt. 91. § (2) bekezdése szerint: „Az állam 

fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv ellátási 

kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó  

a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy 

b) szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött - a szociális szolgáltatás 

nyújtásának átvállalásáról szóló - 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve 

ellátási szerződés megkötésével tehet eleget.” 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság úgy nyilatkozott, hogy a nyilvántartásba vett 

működési engedéllyel rendelkező jelenlegi fenntartókkal feladat-ellátási megállapodás alapján 

kívánja ellátni a feladatot 2013. december 31-ig.  

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. július 1-től 2013. december 31-ig 

tartó időszakra a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátását a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatósággal kötött feladat-ellátási megállapodás alapján vállalja, ezért szükséges az 

önkormányzati rendelet módosítása, kiegészítése, valamint az Szt. 92. § (1)-(2) bekezdése 

alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjának megállapítása.  

 

 

Részletes indokolás 

1-2. §-hoz 

Az önkormányzati rendelet-tervezet meghatározza a személyes gondoskodás keretébe tartozó 

szociális alapszolgáltatások körét, az ellátások biztosításának módját, amely kiegészül a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtással.  

 

3. §-hoz 

Az önkormányzati rendelet-tervezet meghatározza a módosítandó mellékleteket, amelyek 

kizárólag a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra tartalmaznak rendelkezéseket.  

 

4. §-hoz  

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.  
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Mellékletek indokolása 

 

1-2. melléklethez 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. július 1-jétől állami feladat, de feladat-ellátási 

megállapodás alapján a szolgáltatást 2013. december 31-ig Pápa Város Önkormányzata látja 

el, ezért szükséges a mellékletek kiegészítése.  

 

3. melléklethez 

A szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatások) 

térítési díját tartalmazta, amely 2013. július 1-jén lép hatályba. A melléklet kiegészül a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díjával.   

  

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 92. § (1)-(2) bekezdése alapján a fenntartó önkormányzat a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról rendeletet alkot. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint a fenntartó a 

személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat állapít meg.   

A térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás 

révén a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat alkalmaz. 

 

A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja szerint az intézményi térítési díjat és a 

személyi térítési díjat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra vetítve 

kell meghatározni. 

 

A Korm. rendelet 14. §-a szerint A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi 

térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a 

finanszírozási szerződésben meghatározott egy ellátottra jutó állami hozzájárulás 

különbségének egy napra jutó összegét. 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az önköltség és a feladategységenként kapott 

támogatási összegének különbözete (87 forint/nap – 77 forint/nap) 10 forint/nap. Az 

önkormányzati rendelet-tervezet – a jelenleg hatályos önkormányzati rendelettel összhangban 

– nem javasol térítési díjat megállapítani jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében.   

 

4. melléklethez  

Az Szt. 116. § (2) bekezdése alapján az 59/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásnál 

(támogató szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) a szociálisan nem rászorult 

személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapíthatja meg. Azok a 

személyek, akiknek a kora, egészségi állapota indokolja, de szociálisan nem rászorultak, az 

önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díj ellenében igénybe vehetik a 

szolgáltatásokat, amely jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében azonos – a kerekítés 

szabályainak figyelembe vételével – az önköltség összegével.   
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Előzetes hatásvizsgálat 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - 

a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 

 

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében: 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 2013. július 1-től állami feladat, az 

önkormányzat feladat-ellátási megállapodás alapján a szolgáltatást 2013. december 31-ig 

biztosítja, így a szolgáltatás folyamatos lesz.  

A szolgáltatást az intézmény ingyenes biztosítja. Az önköltség és a normatíva különbözete 10 

forint, amelynek megállapítása esetén az adminisztratív (postaköltség, papír, emberi erőforrás) 

költségek magasabbak lennének. A különbözet fedezetére a forrás a költségvetésben 

rendelkezésre áll. 2013. július 1-jétől a finanszírozásra vonatkozóan a feladat-ellátási 

megállapodás rendelkezik.  

 

Környezeti és egészségügyi következményei: 

A szabályozásnak környezeti következményei nincsenek. A jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt 

rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos 

személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett 

felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.  A jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás keretében biztosítani kell az ellátott személy segélyhívása esetén az 

ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás 

okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések 

megtételét, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 
 

Az ellátottak részére biztosított készülék nagyfokú biztonságot és szükség esetén gyors 

segítséget nyújt. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendelet nem állapít meg intézményi térítési díjat, 

ezért nem növeli az intézmény adminisztrációs feladatait.   

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak mértékét évente meg 

kell állapítani. Tekintettel arra, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítását         

2013. december 31-ig az önkormányzat vállalta, a térítési díjat is meg kell határozni.  

 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző  

  Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

 

Pápa, 2013. június 20.       Dr. Áldozó Tamás sk. 

            polgármester 


